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Z á p i s n i c a  
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 2. mája 2011 

-  členovia AS: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD., doc. MUDr. M. Adamkov, CSc., mim. 
prof., prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., doc. Mgr. M. Bašková, PhD., Mgr. I. Bóriková, 
PhD., doc. RNDr. A. Drgová, CSc., doc. RNDr. P. Kaplán, CSc., mim. prof., MUDr. B. 
Kolarovszki, PhD., RNDr. Z. Lasabová, PhD., Ing. A. Lepejová, CSc., doc. MUDr. J. 
Ľupták, PhD., doc. MUDr. Y. Mellová, CSc., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., doc. 
MUDr. J. Sadloňová, CSc., prof. MUDr. B. Sániová, PhD., doc. MUDr. D. Statelová, 
PhD., MUDr. V. Švihrová, CSc., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof., prof. MUDr. 
M. Zibolen, CSc., A. Antošíková, Z. Babišová, M. Bánová, T. Buday, J. Holjenčík, K. I. 
Holm, K. Jánošíková, M. Kendra, I. Majling, L. Stodola, V. Timková, MUDr. J. Žuffová 

-  členovia Vedenia: prof. MUDr. J. Danko, CSc.,  prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. 
MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., doc. MUDr. O. Osina, PhD., doc. MUDr. R. Péčová, 
PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

Ospravedlnení:  

- členovia AS: MUDr. A. Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin.  

- členovia Vedenia: prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 
 
Akademický senát JLF UK (ďalej len „AS“) bol uznášaniaschopný. Zasadanie viedla 

predsedníčka AS prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

 P. predsedníčka AS JLF UK predložila a AS schválil nasledovný program zasadania: 

1. Sľub  novozvolených členov študentskej časti Akademického senátu JLF UK 
2. Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2010 
3. Návrh dekana na podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov 
4. Návrh dekana na zriadenie Ústavu klinickej onkológie JLF UK a UNM 
5. Pripomienky Vedenia a Akademického senátu JLF UK k novele zákona o vysokých 

školách 
6. Voľba zástupcu JLF UK do Rady vysokých škôl SR na funkčné obdobie 2011-2015 
7. Návrh na prenájom priestorov starej budovy Dekanátu JLF UK 
8. Vyhlásenie doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu JLF 

UK 
9. Návrh dekana na doplnenie študijných odborov do 2. Kola prijímacieho konania na 

doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2011/2012 
10. Informácie členov Vedenia JLF UK 
11. Rôzne 

 
 

K bodu 1/ 

Na predchádzajúcom zasadaní AS dňa 21. marca 2011 sa uskutočnil sľub 
novozvolených členov študentskej časti AS JLF UK. Členovia študentskej časti AS, ktorí 
neboli prítomní na tomto zasadaní, Anna Antošíková, Zuzana Babišová, Veronika 
Timková a Kine Iren Holm, zložili v súlade s čl. 5 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS sľub 
člena AS a prevzali si osvedčenie o zvolení. 

 

 



 2

K bodu 2/ 

 P. tajomníčka prezentovala výsledky hospodárenia JLF UK za rok 2010 – celá power-
pointová prezentácia tvorí prílohu zápisnice č. 1. 

 K výročnej správe predložila svoje stanovisko Komisia pre rozpočet a hospodárenie 
AS, ktorá odporučila Výročnú správu o hospodárení JLF UK za rok 2010 schváliť. 

Záver: AS schválil výročnú správu a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 11/2011. Výročná 
správa bude zverejnená na internetovej stránke fakulty. 

K bodu 3/ 

 P. dekan predložil návrh podmienok prijatia na štúdium magisterských študijných 
programov (verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia) pre akademický rok 2011/2012. Do 
návrhu boli doplnené dve ďalšie základné podmienky: uchádzač o dennú formu štúdia 
v študijnom programe pôrodná asistencia musí preukázať najmenej 1 rok odbornej 
zdravotníckej prax po ukončení bakalárskeho štúdia a uchádzač o externú formu štúdia musí 
byť absolventom strednej zdravotníckej školy v príslušnom odbore. 

K návrhu predložila stanovisko Pedagogická komisia AS, ktorá odporučila návrh 
schváliť. 

Záver: AS schválil podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov 
a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 12/2011. Celé znenie uznesenia je uvedené v prílohe 
zápisnice č. 2.  
 

K bodu 4/ 

  P. dekan predložil návrh na zriadenie Ústavu klinickej onkológie. ako spoločného 
pracoviska JLF UK a UNM. Návrh bol predložený v súlade s dlhodobým zámerom zlepšiť 
kvalitu pedagogického procesu v UNM. Výučba klinickej onkológie bola doteraz realizovaná 
na rôznych výučbových bázach bez koordinácie zodpovednými pracovníkmi JLF UK. 
Náplňou činnosti pracoviska bude diagnostika a terapia nádorových ochorení, teoretická 
a praktická výučba študentov všeobecného lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku, 
výučba v programoch ošetrovateľstvo a v nelekárskych študijných programoch. Pedagogická 
činnosť bude zameraná na pregraduálnu a postgraduálnu oblasť po získaní akreditácií. 
Vytvorené bude jedno pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii prednostu ústavu, 
ktoré bude obsadené výberovým konaním. 

K návrhu predložila svoje stanovisko Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS, ktorá 
odporučila návrh schváliť.  

P. doc. Ľupták podporil predložený návrh. 

Záver: AS JLF UK schválil zriadenie ústavu a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 13/2011. 

 
K bodu 5/ 

 Na základe požiadavky AS UK o zaslanie pripomienok k návrhu novely zákona 
o vysokých školách, ktorú predložil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, boli 
členovia AS vyzvaní na predloženie svojich pripomienok k návrhu novely. Pripomienky 
členov AS boli v požadovanom termíne zaslané predsedníčke AS UK. Vedenie JLF UK sa 
taktiež stotožnilo s pripomienkami členov AS a na základe požiadavky UK odporučilo zaslať 
spoločné stanovisko Vedenia a Akademického senátu JLF UK k návrhu novely zákona 
o vysokých školách. Spoločné pripomienky boli zaslané členom AS. 
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V diskusii vystúpili: 

-  p. doc. Bašková, ktorá k pripomienke zrušiť obhajobu záverečnej práce a ponechať štátnu 
skúšku požiadala doplniť, že sa to týka študijného programu všeobecné lekárstvo, nakoľko 
pre ošetrovateľstvo a nelekárske študijné programy má obhajoba záverečnej práce význam.  

-  p. prof. Adamicová ktorá uviedla, že návrh novely zákona o vysokých školách bol 
prerokovaný aj na predsedníctve AS UK, pričom v stanovenom termíne AS UK dostal 
pripomienky z 3 fakúlt a jednou z nich bola aj naša fakulta. Zároveň uviedla, že k návrhu 
novely je možné predkladať pripomienky v termíne do 13. 5. 2011 priamo na to zriadenej 
stránke MŠVVaŠ SR. 

-  p. prof. Sániová, ktorá podporila všetky predložené pripomienky. 

Záver: AS schválil spoločné stanovisko Vedenia a Akademického senátu JLF UK k návrhu 
novely zákona o vysokých školách a prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 14/2011. 
 
K bodu 6/ 

Predseda Rady vysokých škôl SR prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. listom zo dňa 
15.4.2011 informoval predsedov Akademických senátov vysokých škôl a fakúlt o ukončení 
štvorročného funkčného obdobia Rady vysokých škôl SR k 31. máju 2011. Zároveň požiadal 
o voľbu nového člena Rady vysokých škôl SR na ďalšie funkčné obdobie (2011 – 2015). 
Termín zvolenia člena je do 15 mája 2011.  

 V súlade s § 27 ods. 1 pís. k) a § 107 ods. 3 zákona o vysokých školách zástupcu 
fakulty do Rady vysokých škôl SR volí akademický senát fakulty.  

 Na návrh dekana predsedníctvo AS navrhlo za člena Rady vysokých škôl SR za JLF 
UK prof. MUDr. Gabrielu Nosáľovú, DrSc. 

 AS o návrhu hlasoval tajne. Zápisnica o výsledku hlasovania je založená 
v dokumentácii AS.  

Záver: AS zvolil za členku Rady vysokých škôl SR prof. MUDr. Gabrielu Nosáľovú, DrSc. 
(prijaté uznesenie č. 15/2011).  
 
K bodu 7/ 

 P. dekan na základe záujmu niektorých firiem požiadal AS o vyjadrenie k prenajatiu 
priestorov starej budovy Dekanátu JLF UK na Záborského ul. Pri dlhodobom prenájme bude 
potrebné požiadať o schválenie prenájmu v AS UK.  

 V diskusii vystúpil p. prof. Bánovčin, ktorý podporil predložený návrh.  

Záver: AS schválil predložený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 16/2011. 
 
K bodu 8/ 

Predsedníctvo AS predložilo návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do 
zamestnaneckej časti AS na dve uvoľnené miesta po p. prof. MUDr. Andrei Čalkovskej, 
PhD. a p. doc. MUDr. R. Péčovej, PhD., ktoré ukončili pôsobenie v AS vymenovaním do 
funkcie prodekaniek. Termín konania volieb bol navrhnutý na 13. septembra 2011 od 9,00 do 
14,00 hod. v zasadačke Vedeckej rady JLF UK. Za členov Volebnej komisie pre doplňovacie 
voľby do AS boli navrhnutí RNDr. Ľudmila Bošelová, CSc., MUDr. Peter Ďurdík, PhD., 
MUDr. Martina Šutovská, PhD., a študenti Marek Dobrík a Jakub Hlásny. 

AS o návrhu na vymenovanie členov volebnej komisie hlasoval tajne. Zápisnica 
o výsledku hlasovania je založená v dokumentácii AS. 
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Záver: AS schválil vyhlásenie doplňovacích volieb do AS a zvolil členov Volebnej komisie. 
K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 17 a 18/2011. 
 
K bodu 9/ 

P. dekan na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 
o obnovení platnosti priznaného práva udeľovať akademický titul doktor (v skratke „PhD.“) 
absolventom dennej a externej formy štúdia študijného programu verejné zdravotníctvo a 
o priznaní práva udeľovať akademický titul doktor (v skratke „PhD.“) absolventom dennej 
a externej formy štúdia študijného programu anestéziológia a resuscitácia (s časovým 
obmedzením do 31. augusta 2013) predložil návrh na doplnenie študijných odborov 7.4.2. 
verejné zdravotníctvo a 7.1.20. anestéziológia a resuscitácia do II. kola prijímacieho 
konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2011/2012. 

K návrhu predložili svoje stanoviská Pedagogická a Vedecká komisia AS, ktoré 
odporučili návrh schváliť. 

Záver: AS schválil predložený návrh a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 19/2011. 
 
K bodu 10/ 

P. dekan informoval: 
a/ o príprave rozdelenia dotácie štátneho rozpočtu na rok 2011 na jednotlivé pracoviská 

v súlade s metodikou delenia dotácie štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR a UK, ktoré bude 
predložené na najbližšom zasadaní AS; 

b/ o pripravovanej návšteve ministra zdravotníctva SR na JLF UK, ktorá sa uskutoční 
v najbližších dňoch; 

c/ že sa uskutoční stretnutie u primátora mesta Martin dňa 17. mája 2011, na ktorom príjme a 
ocení 3 zahraničných študentov našej fakulty; 

d/ že dodávateľ stavby Auly žiada fakultu, aby okrem zaplatenej vysúťaženej ceny za stavbu 
zaplatila aj indexáciu vo výške cca 1 milión eur. V uzatvorenej zmluve s dodávateľom je 
uvedené, že dodávateľ môže účtovať indexy v súvislosti so vzniknutými rozdielmi v 
cenách a kurzoch. Predchádzajúce Vedenie JLF UK a Vedenie UK nesúhlasilo so 
zaplatením tejto indexácie. Súčasné Vedenie UK žiada dokladovať, prečo sme odmietli 
zaplatiť indexáciu. V tejto súvislosti sa na UK uskutoční stretnutie s dodávateľom. Súčasné 
Vedenie JLF UK taktiež nesúhlasí so zaplatením indexácie. P. dekan požiadal AS, aby 
podporil stanovisko Vedenia JLF UK a podporil ho aj vtedy, ak by fakulta v tomto prípade 
vstúpila do súdneho konania. Zmluvu s dodávateľom uzatvorila UK v Bratislave, avšak 
zaplatiť indexáciu má JLF UK.  
Záver: AS podporil stanovisko Vedenia JLF UK a prijal k tejto problematike uznesenie č. 
20/2011. 

e/ informoval o podpise zmluvy na výstavbu novej budovy knižnice v rámci realizovaného 
projektu zo ŠF EÚ, pričom realizácia stavby začína v mesiaci máj a má byť vybudovaná za 
120 dní. 

P. prodekan Galajda informoval:  
a/  o riziku pozastavenia práv uskutočňovať študijný program ošetrovateľstvo pre magisterské 

a doktorandské štúdium, rigorózne konanie a habilitačné konanie a konanie na 
vymenúvanie profesorov. V tomto odbore sme získali akreditáciu bez časového 
obmedzenia. Problém vznikol zmenou § 75 ods. 6 zákona č. 496/2009, kde sa uvádza, že 
príbuznosť študijného odboru neplatí pre študijný odbor ošetrovateľstvo. Odbor garantoval 
prof. Meško, ktorému práve uplynulo 5-ročné obdobie na funkčnom mieste v odbore 
ošetrovateľstvo a v zmysle príslušného zákona sa nemôže opätovne zúčastniť výberového 
konania na obsadenie funkčného miesta profesora v odbore ošetrovateľstvo. Preto v 
ďalšom období už nemôže garantovať tento odbor. V tejto súvislosti bolo zahájené 
inauguračné konanie p. doc. Žiakovej v Čechách. Zatiaľ nie sú pozastavené práva, práva 
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môžu byť pozastavené až rozhodnutím Akreditačnej komisie, ktorú v zmysle zákona 
musíme o tejto skutočnosti informovať. 

b/ o konaní XXXII. študentskej vedeckej konferencie na JLF UK dňa 11. mája 2011. 
Aktívnym aj pasívnym účastníkom bude udelené dekanské voľno; 

c/ že do 23.5.2011 je možné podať prihlášku na doktorandské štúdium na akademický rok 
2011/2012 (1. kolo); 

d/  o záveroch konferencie ORPHEUS, na ktorej sa prerokovali štandardy pre PhD. štúdium 
v biomedicínskych študijných programoch, ktoré by mali byť definitívne schválené 
na budúcoročnej konferencii v Bergene. Zároveň sa diskutovalo o doktorandskom štúdiu 
v klinických odboroch, pričom sa odporučila aj možnosť kombinovaného štúdia 
doktorandského a špecializačného štúdia s dlhším trvaním. 

e/ JLF UK získala opätovné akreditácie pre uskutočňovanie  špecializačných študijných 
programov pre kategóriu lekár:  
• s platnosťou od 6. 5. 2011 na obdobie piatich rokov pre študijné programy: 

gynekológia a pôrodníctvo, urológia, neurológia, chirurgia, pneumológia a ftizeológia, 
hematológia a transfuziológia 

• s platnosťou od 27. 6. 2011 na obdobie piatich rokov pre študijné programy: 
infektológia, dermatovenerológia, pediatria; 

f/ že na stránke MZ SR je uverejnený nový vestník so zásadami akreditácie na 
uskutočňovanie špecializačných študijných programov pre lekárske a nelekárske odbory.  

P. prodekanka Péčová informovala o rozdelení študentov študijného programu 
všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku na štátnu skúšku - Obhajoba 
diplomovej práce do jednotlivých dní v termíne od 30. 5. – 3. 6. 2011 a komisií. Uvedená 
informáciu bude rozoslaná na všetky pracoviská a zverejnená na stránke fakulty. 

P. tajomníčka informovala: 
a/ že JLF UK dostala 50 % finančných prostriedkov na projekty KEGA a VEGA schválených 

na rok 2011; 
b/ o spracovávaní účtovnej závierky za 1. štvrťrok 2011; 
c/ o zriadení dennej miestnosti pre študentov v UNM, ktorá sa nachádza pod posluchárňami. 
 
K bodu 11/ 

a/ P. prof. Sániová požiadala: 
-  o vyjadrenie k zámeru zriadiť Ústav paliatívnej medicíny. P. dekan uviedol, že 

s vedením UNM sa dohodli na zriadení ústavu, avšak minister zdravotníctva nesúhlasí 
s vytvorením Ústavu paliatívnej medicíny v UNM. Uvedená problematika bude 
prerokovaná na stretnutí s ministrom zdravotníctva, ktorá je plánovaná v mesiaci máj 
2011; 

-  o vyjadrenie k novým zásadám akreditácie na uskutočňovanie špecializačných 
študijných programov pre lekárske a nelekárske odbory. P. prodekan Galajda uviedol, 
že sa zvyšuje kapacita lektorov na 6 študentov špecializačného štúdia, zrušilo sa vekové 
obmedzenie garanta, dáva sa možnosť kogarancie v špecializačnom a nadväzujúcom 
subšpecializačnom odbore, znižujú sa kritéria vyžadovaných akademických titulov pre 
garantov v nelekárskych zdravotníckych odboroch. P. dekan požiadal o zaktivizovanie 
pedagógov, aby  si doplnili špecializačné skúšky v ďalších odboroch a mohli tak 
garantovať nové študijné programy na našej fakulte. 

b/ P. predsedníčka AS informovala: 
- o uznesení AS UK č. 8 z 27. apríla 2011 o vyhlásení doplňovacích volieb do Správnej 

rady UK za študentskú časť akademickej obce, namiesto Jaroslava Hrenáka. Na 
fakultách UK sa majú voľby uskutočniť do 31. 5. 2011. Podľa Štatútu Správnej rady 
UK je členom správnej rady 1 zástupca za študentskú časť UK. Prípadný návrh 
kandidáta bude prerokovaný na najbližšom zasadaní AS; 
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- že najbližšie zasadanie AS fakulty sa uskutoční dňa 23. mája 2011. 
 

UZNESENIA: 
 
11/2011 
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. g) zákona o vysokých školách 
schvaľuje Výročnú správu o hospodárení JLF UK za rok 2010 
12/2011 
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. i) zákona o vysokých školách 
schvaľuje podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov na akademický 
rok 2011/2012. 

 
13/2011 
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. j) zákona o vysokých školách 
vyjadruje súhlas: 

-  so zriadením Ústavu klinickej onkológie JLF UK v Univerzitnej nemocnici Martin; 
- s vytvorením jedného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii prednosta 
Ústavu klinickej onkológie. 

 
14/2011 
Akademický senát JLF UK súhlasí so spoločným stanoviskom Vedenia a Akademického 
senátu JLF UK k návrhu novely zákona o vysokých školách: Akademický senát a Vedenie 
JLF UK za negatíva považujú predovšetkým návrhy: 

a/  na zrušenie členenia vysokých škôl na univerzity, odborné VŠ a nezaradené VŠ. 
Prináša to rovnostárstvo, ktoré nebude podmienené kvalitou VŠ. Stráca sa tak 
motivácia byť podľa výsledkov čo najkvalitnejšou VŠ. (bod 1) 

b/ na akreditáciu udeľovanú na študijný odbor a stupeň štúdia. Pri nedostatku 
zistenom v jednom študijnom programe bude odňatá akreditácia pre celý študijný 
odbor, čo znamená zánik všetkých študijných programov v danom študijnom odbore 
a stupni na príslušnej fakulte/vysokej škole. (bod 3) 

c/  ktorým sa presúva osoba garanta študijného odboru na kolektív. Týmto krokom  
sa stane posudzovanie kvality vzdelávacích programov neprehľadným, 
nekontrolovateľným a neadresným. (bod 4) 

d/  na zrušenie komplexnej akreditácie VŠ. Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
komplexná akreditácia  mala svoje opodstatnenie, nakoľko odhalila mnohé nedostatky. 
(bod 13) 

e/  na oslabenie postavenia akreditačnej komisie (úroveň právnickej osoby). Naopak, 
novela zákona o VŠ by mala prispieť k tomu, aby návrhy akreditačnej komisie boli 
záväzné pre vládu SR. (bod 14) 

f/  na predĺženie externého štúdia. Predĺženie štúdia nezaručuje automaticky zvýšenie 
jeho kvality. (bod 23) 

g/  časti, v ktorej sa stanovuje, že zákon pre riadne ukončenie nevyžaduje štátnu skúšku, 
ale len obhajobu záverečnej práce. Vzhľadom na obsažnosť a charakter štúdia 
v študijnom programe všeobecné lekárstvo na lekárskych fakultách ponechať štátnu 
skúšku a vypustiť záverečnú (diplomovú) prácu. (bod 24) 

h/  na obsadzovanie funkcií profesor a docent bez potrebného vedecko-pedagogického 
titulu. Ohrozí to kvalitu tak pedagogickej ako aj vedecko-výskumnej činnosti. Naopak, 
mali by byť stanovené jasné kritéria pre tieto funkcie, ktoré by mali platiť pre fakulty 
s rovnakým zameraním v celej SR. Napr. jednotné kritéria pre funkciu profesor 
a docent na všetkých lekárskych fakultách v SR. (bod 32 a 36) 

i/  na úpravu podmienok v prípade nefunkčnosti alebo nečinnosti AS alebo dekana. 
Najobjektívnejším riešením by v tejto situácii boli nové voľby. (bod 39)  
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j/ že Akreditačná komisia sa nebude vyjadrovať k zmenám názvov vysokých škôl 
a fakúlt, či k zmenám v súčastiach vysokých škôl (zriaďovanie, vytváranie fakúlt 
a pod.). Akreditačná komisia ako poradný orgán vlády SR by mala mať právo 
posudzovať vhodnosť zmeny názvu VŠ a fakúlt a vytvárania nových fakúlt. (bod 49) 

 
15/2011 
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. k) zákona o vysokých školách zvolil 
za zástupcu JLF UK do Rady vysokých škôl prof. MUDr. Gabrielu Nosáľovú, DrSc. 
 
16/2011 
Akademický senát JLF UK súhlasí s prenájmom priestorov starej budovy Dekanátu JLF UK 
na Záborského ul. 2. 

 
17/2011 
Akademický senát JLF UK v súlade  s Čl. 3 a 19 Zásad volieb do Akademického senátu JLF 
UK vyhlasuje doplňovacie voľby do Akademického senátu JLF UK vo volebných oblastiach 
č. 1 a 2 a stanovuje:  a/ deň konania volieb:  13. september 2011 

b/ miesto konania volieb: zasadačka Vedeckej rady JLF UK 
c/ čas konania volieb:  od 9,00 hod. do 14,00 hod. 

 
18/2011 
Akademický senát JLF UK v súlade s čl. 6 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu JLF 
UK zvolil za členov Volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS dňa 13. septembra 
2011: RNDr. Ľudmilu Bošelovú, CSc., MUDr. Petra Ďurdíka, PhD., MUDr. Martinu 
Šútovskú, PhD. a študentov Mareka Dobríka a Jakuba Hlásneho. 
 
19/2011 
Akademický senát JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. i) zákona o vysokých školách 
schvaľuje zaradenie akreditovaných študijných odborov: 

- 7.4.2. verejné zdravotníctvo 
- 7.1.20. anestéziológia a resuscitácia 

do 2. kola prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2011/2012, 
ktoré bolo schválené na zasadaní Akademického senátu JLF UK dňa 14. februára 2011 
(uznesenie č. 6) a 21. marca 2011 (uznesenie č. 10/2011). 
 
20/2011 
Akademický senát JLF UK podporuje stanovisko Vedenia JLF UK, ktorým nesúhlasí so 
zaplatením indexácie dodávateľovi stavby Auly JLF UK. 
 
 
 
V Martine dňa 9. 5. 2011 
 
 
 
 
 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., v.r. 
predsedníčka AS JLF UK 

 
 

 
Zapísala: Alica Bobeková 


